สิงทีส่ งมาด้ วย .
รายนามและประวัตขิ องผู้ทีได้ รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
ชือ – นามสกุล

: นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา

ประเภทกรรมการทีจะเสนอ
แต่ งตัง

: กรรมการ

ตําแหน่ งปั จจุบนั

: กรรมการ

อายุ

:

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

:  ปริ ญญาตรี คณะนิเทศศาสาตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 ประกาศนียบัตร Holmes Collage, International Business Management,
Melbourne ประเทศออสเตรเลีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:  DAP

/

 DCP

/

การถือหุ้นในบริษัท

ปี

:

. ตนเอง

ร้ อยละ .

. คูส่ มรส

ไม่มีห้ นุ

. บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีห้ นุ
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

:

ประสบการณ์ การทํางาน

:

เดือน (เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเมือวันที


)

บริ ษัทจดทะเบียน
พ.ค.



พฤษภาคม

-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

บริ ษัทจํากัดหรื อหน่วยงานอืน
พ.ศ.

-ปั จจุบนั

พ.ศ.

-ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษัท PTC Supplement จํากัด
ประธานกรรมการ บริ ษัท TDC Digital จํากัด

พ.ศ.2556–ปั จจุบนั

ทีปรึกษา Online Marketing บริ ษัท อสร ฟูด้ ส์ จํากัด

พ.ศ.2554 –

การตลาด บริ ษัท GT. Group จํากัด
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ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัท หรือบริษัทย่ อย

: -ไม่มี-

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ : -ไม่ม-ี
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อืนในปั จจุบนั
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอืนทีไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียนในปั จจุบัน

:

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจ
ทําให้ มคี วามขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท

: -ไม่มี-

การเข้ าประชุมในปี

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท / ครัง

. กรรมการ บริ ษัท PTC Supplement จํากัด
. ประธานกรรมการ บริ ษัท TDC Digital จํากัด
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สิงทีส่ งมาด้ วย .
รายนามและประวัติของผู้ทีได้ รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการอิสระ
ชือ – นามสกุล

: นายสุเทพ เหลียมศิริเจริ ญ

ประเภทกรรมการทีจะเสนอ
แต่ งตัง

: กรรมการอิสระ

ตําแหน่ งปั จจุบนั

: 


อายุ

:

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

:  พ.ศ.

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริ ษัท
ปี

Post-Graduate Diploma, Hydraulic Engineering,

Delft, ประเทศเนเธอร์ แลนด์
 พ.ศ.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  DAP /

การถือหุ้นในบริษัท

:

ACP /

.ตนเอง

ไม่มีห้ นุ

. คูส่ มรส

ไม่มีห้ นุ

. บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีห้ นุ
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

:

ประสบการณ์ การทํางาน

:

ปี เดือน (เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเมือวันที


พฤศจิกายน

)

บริ ษัทจดทะเบียน
พ.ย.

-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษัท ปตท. สํารวจและผลิต ปิ โตรเลียม
จํากัด (มหาชน)

30



บริ ษัทจํากัดหรื อหน่วยงานอืน
พ.ศ.

– ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร บริษัท เอส เค. ช็อป จํากัด

พ.ศ.

– ปั จจุบนั

กรรมการบริ หาร บริษัท บี พลัส เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด

พ.ศ.

ทีปรึกษา สํานักนายกรัฐมนตรี

พ.ศ.

ปลัดกระทรวง กระทรวงพลังงาน

พ.ศ.

ผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและแผนพลังงาน
กระทรวงพลังงาน

ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัท หรือบริษัทย่ อย

: -ไม่ม-ี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ : -ไม่มีผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อืนในปั จจุบนั
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอืนทีไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียนในปั จจุบัน

: 1. พ.ศ.

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจ
ทําให้ มคี วามขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท

: -ไม่มี-

การเข้ าประชุมในปี

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท / ครัง

2. พ.ศ.

กรรมการบริ หาร บริ ษัท เอส เค. ช็อป จํากัด
กรรมการบริ หาร บริ ษัท บี พลัส เอ็นเตอร์ ไพรส์ จํากัด

เป็ น/ไม่ เป็ นกรรมการทีมีส่วน : -ไม่เป็ นร่ วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที
ปรึกษาทีได้ รับเงินเดือน
ประจําของบริษัทหรือบริษัท
ย่ อย

31

เป็ น/ไม่ เป็ นผู้ให้ บริการทาง
วิชาชีพของบริษัทหรือบริษัท
ย่ อย

: -ไม่เป็ น-

มี/ไม่ มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจทีมีนัยสําคัญอันอาจมี
ผลทําให้ ไม่ สามารถทําหน้ าที
ได้ อย่ างเป็ นอิสระ

: -ไม่มี-
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สิงทีส่ งมาด้ วย .
รายนามและประวัตขิ องผู้ทีได้ รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการ
ชือ – นามสกุล

: นายประจวบ อุชชิน

ประเภทกรรมการทีจะ
เสนอแต่ งตัง

: กรรมการ

ตําแหน่ งปั จจุบนั

:  กรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม
 ประธานกรรมการบริ หารความเสียง
 ประธานกรรมการกลันกรองการลงทุน

อายุ

:

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

:  พ.ศ.

ปี

ประกาศนียบัตร Advanced Management Program, Harvard

Business School, Boston MA ประเทศสหรัฐอเมริกา
 พ.ศ.

ประกาศนียบัตร Senior Executive Program สถาบันบัณฑิต

บริ หารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที
 พ.ศ.

ปริ ญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า

University of Missouri- Columbia ประเทศสหรัฐอเมริกา
 พ.ศ.

ปริ ญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้ากําลัง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตร
กรรมการ

:  RMP /

การถือหุ้นในบริษัท

:

 DCP /
.ตนเอง

ไม่มีห้ นุ

. คูส่ มรส

ไม่มีห้ นุ

. บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มีห้ นุ
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

:

เดือน (เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเมือวันที
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พฤษภาคม

)

ประสบการณ์ การทํางาน

:



บริ ษัทจดทะเบียน
พ.ศ.

-ปั จจุบนั

กรรมการ และทีปรึกษาด้ านการลงทุน บริ ษัท ดีมีเตอร์
คอร์ ปอเรชัน จํากัด (มหาชน)

พ.ศ.

-

กรรมการ บริ ษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิง จํากัด
(มหาชน)



บริ ษัทจํากัดหรื อหน่วยงานอืน
พ.ศ.

-

ประธานกรรมการ บริ ษัท ราชบุรีเพาเวอร์ จํากัด

พ.ศ.

-

กรรมการ การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย

พ.ศ.

ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ราช
โอแอนด์เอ็ม จํากัด

ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัท หรือบริษัทย่ อย

: -ไม่มี-

การดํารงตําแหน่ ง
: -ไม่มีกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัท
จดทะเบียนอืนในปั จจุบนั
การดํารงตําแหน่ ง
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอืนทีไม่ ใช่ บริษัทจด
ทะเบียนในปั จจุบนั

: -ไม่มี-

การดํารงตําแหน่ ง
กรรมการ/ผู้บริหารใน
กิจการอืนทีอาจทําให้ มี
ความขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท

: -ไม่มี-

การเข้ าประชุมในปี

: การประชุมคณะกรรมการบริษัท / ครัง

34

รายนามและประวัติของผู้ทีได้ รับการเสนอชือเพือเลือกตังเป็ นกรรมการอิสระ
ชือ – นามสกุล

: นายนําชัย หล่อวัฒนตระกูล

ประเภทกรรมการทีจะเสนอ
แต่ งตัง

: กรรมการอิสระ

ตําแหน่ งปั จจุบนั

:

อายุ

:

สัญชาติ

: ไทย

การศึกษา

:  พ.ศ.

• กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
 รองประธานกรรมการบริ ษัท
• ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและ
รับผิดชอบต่อสังคม
• ประธานกรรมการทรัพยากรบุคคลและ
กําหนดค่าตอบแทน
ปี

ปริ ญญาโท สาขาบริ หารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 พ.ศ.

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Mini MBA
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 พ.ศ.

-

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Mains Operation
&Maintenance Training ประเทศเยอรมนี

 พ.ศ.

วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาไฟฟ้ากําลัง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:  DCP

การถือหุ้นในบริษัท

:

/

.ตนเอง

ไม่มีห้ นุ

. คูส่ มรส

ไม่มีห้ นุ

. บุตรทียังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่มหี ้ นุ
จํานวนปี ทีเป็ นกรรมการ

:

ปี เดือน (เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเมือวันที
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กุมภาพันธ์

)

ประสบการณ์ การทํางาน

:



บริ ษัทจดทะเบียน
ก.พ.

-ปั จจุบนั กรรมการ บริ ษัท ดีมเี ตอร์ คอร์ ปอเรชัน จํากัด
(มหาชน)



บริ ษัทจํากัดหรื อหน่วยงานอืน
พ.ศ.

-

ผู้วา่ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

พ.ศ.

รองผู้วา่ การวางแผนและพัฒนาระบบไฟฟ้า

พ.ศ.

รักษาการกรรมการผู้จดั การใหญ่ บริ ษัท พีอีเอ
เอ็นคอม อินเตอร์ เนชันแนล จํากัด

ความสัมพันธ์ กับผู้บริหาร
หรือผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ของ
บริษัท หรือบริษัทย่ อย

: ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ : ไม่มี
ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน
อืนในปั จจุบนั
การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอืนทีไม่ ใช่
บริษัทจดทะเบียนในปั จจุบัน

: ไม่มี

การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/
ผู้บริหารในกิจการอืนทีอาจ
ทําให้ มคี วามขัดแย้ งทาง
ผลประโยชน์ ต่อบริษัท

: ไม่มี

การเข้ าประชุมในปี

:  การประชุมคณะกรรมการบริ ษัท / ครัง
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ / ครัง
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เป็ น/ไม่ เป็ นกรรมการทีมีส่วน : ไม่เป็ น
ร่ วมในการบริหารงาน
พนักงาน ลูกจ้ าง หรือที
ปรึกษาทีได้ รับเงินเดือน
ประจําของบริษัทหรือบริษัท
ย่ อย
เป็ น/ไม่ เป็ นผู้ให้ บริการทาง
วิชาชีพของบริษัทหรือบริษัท
ย่ อย

: ไม่เป็ น

มี/ไม่ มีความสัมพันธ์ ทาง
ธุรกิจทีมีนัยสําคัญอันอาจมี
ผลทําให้ ไม่ สามารถทําหน้ าที
ได้ อย่ างเป็ นอิสระ

: ไม่มี
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 4.
หมวด 3
การประชุมผู้ถอื หุ้น
ข้ อ 14

ให้ มีการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท การประชุม เช่นนี ้ให้
เรี ย กว่ า “การประชุ ม สามัญ ” การประชุ ม ผู้ถื อ หุ้ น คราวอื่ น นอกจากนี ใ้ ห้ เ รี ย กว่ า “การประชุ ม วิ สามัญ ”
คณะกรรมการอาจเรี ยกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร

ข้ อ 15

ผู้ถือหุ้นซึง่ ถือหุ้นรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมดหรื อผู้ถือหุ้นอย่าง
น้ อยยี่สิบห้ า (25) คนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสิบ (1/10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมด
อาจร้ องขอเป็ นหนังสือให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการ
ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการจะจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
หนึง่ (1) เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือร้ องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 16

ให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นและนายทะเบียนตาม
กฎหมายว่าด้ วยบริษัทมหาชนจากัดทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั ้นให้ ระบุ
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่ องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้ อมด้ วยรายละเอียดตามสมควร
ทั ้งนี ้ ไม่ว่าจะเป็ นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมตั ิหรื อเพื่อพิจารณา รวมทั ้งความเห็นของคณะกรรมการใน
เรื่ องดังกล่าว ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อย
กว่าสาม (3) วัน ด้ วย

ข้ อ 17

ให้ สถานที่ ประชุม ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทให้ จัดขึน้ ณ ท้ องที่ อันเป็ นที่ ตัง้ สานักงานใหญ่ของบริ ษัทหรื อจัง หวัด
ใกล้ เคียง หรื อ ณ ที่อื่นใด ตามที่คณะกรรมการจะกาหนด ทั ้งนี ้ บริ ษัทและคณะกรรมการต้ องอานวยความ
สะดวก โดยจัดกระบวนการ และวิธีการประชุมผู้ถือหุ้นในลักษณะที่สนับสนุนให้ มีการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน
ผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครัง้ หุ้นแต่ละหุ้นมีคะแนนเสียงหนึ่ง
(1) เสียง การลงคะแนนเสียงให้ กระทาโดยวิธีการชูมือ เว้ นแต่ผ้ ถู ือหุ้นอย่างน้ อยห้ า (5) คนร้ องขอและที่ประชุม
ลงมติให้ ลงคะแนนลับก็ให้ ลงคะแนนลับ

ข้ อ 18

ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ บคุ คลอื่นออกเสียงลงคะแนนแทน ทั ้งนี ้ การมอบฉันทะนั ้นต้ องทาเป็ นหนังสือและลง
ลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการ หรื อบุคคลซึ่งได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ
ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้ าประชุม
หนังสือมอบฉันทะให้ เป็ นไปตามแบบที่นายทะเบียนกาหนดไว้ ซงึ่ อย่างน้ อยต้ องมีรายการดังต่อไปนี ้
(1) จานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่
(2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
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(3) ครัง้ ที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นผู้มอบฉันทะมี
รวมกัน เว้ นแต่ผ้ รู ับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบาง
คน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจานวนหุ้นที่ผ้ มู อบฉันทะถืออยู่ด้วย
ข้ อ 19

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้ า (25)
คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทั ้งหมด ซึ่งถื อหุ้นรวมกันไม่น้ อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมดจึงจะครบเป็ นองค์ประชุม
ในกรณีที่มีการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ หากล่วงเลยเวลานัดประชุมไปแล้ วถึงหนึง่ (1) ชัว่ โมง
และมีผ้ ถู ือหุ้นยังไม่ครบองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง ให้ ยกเลิก การประชุมดังกล่าว แต่ในกรณีที่
การเรี ยกประชุมนั ้นมิใช่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้ องขอ ก็ให้ เรี ยกประชุมใหม่และให้ ส่งหนังสือนัด
ประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุม
ครัง้ ใหม่นี ้ไม่จาต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นครบองค์ประชุม

ข้ อ 20

ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่หรื อไม่สามารถปฏิบตั ิ
หน้ าที่ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุมแทน ถ้ ารองประธานกรรมการไม่อยู่หรื อไม่สามารถ
ปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึง่ เป็ นประธานที่ประชุม

ข้ อ 21

ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นผู้ดาเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับนี ้ ตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้
ในหนังสือนัดประชุม เว้ นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้ เปลี่ยนลาดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ เข้ าร่วมประชุม
เมื่อที่ประชุมได้ พิจารณาเสร็ จตามวรรคหนึ่งแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถื อหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทั ้งหมดอาจขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุม
ก็ได้
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องตามระเบียบวาระไม่เสร็ จตามวรรคหนึ่ง หรื อพิจารณาเรื่ องที่ผ้ ถู ือหุ้นเสนอไม่
เสร็จตามวรรคสอง แล้ วแต่กรณี และจาเป็ นต้ องเลื่อนการพิจารณา ให้ ที่ประชุมกาหนดสถานที่ วัน และเวลาที่
จะประชุมในคราวต่อไป และให้ คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระ
การประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั ้งนี ้ให้ โฆษณาคาบอกกล่าวนัดประชุมใน
หนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้ วย

39

ข้ อ 22

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้ องประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
(1) ในกรณี ปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนน
เสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
(2) ในกรณี ดังต่อไปนี ้ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือ หุ้น
ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
(ก) การขายหรื อโอนกิจการของบริษทั ทั ้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญให้ แก่บคุ คลอื่น
(ข) การซื ้อหรื อรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็ นของบริษัท
(ค) การทา แก้ ไข หรื อยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้ เช่ากิจการของบริ ษัททั ้งหมดหรื อบางส่วนที่สาคัญ
การมอบหมายให้ บุคคลอื่นใดเข้ าจัดการธุรกิจของบริษัท หรื อการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกาไรขาดทุนกัน
(ง) การแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรื อข้ อบังคับของบริ ษัท
(จ) การเพิม่ หรื อลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
(ฉ) การเลิกบริษัท
(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท
(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น

ข้ อ 23

ผู้ถือหุ้นซึง่ มีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่ องนั ้น ทั ้งนี ้ เว้ นแต่การออกเสียง
ลงคะแนนเลือกตั ้งกรรมการ

ข้ อ 24

ในการกาหนดค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ นอกจากที่ข้อบังคับนี ้กาหนดไว้ ให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึง่ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 25

ในการลงมติให้ กรรมการคนใดออกจากตาแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้ ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสาม
ในสี่ (3/4) ของจานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่
(1/2) ของจานวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ข้ อ 26

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจาปี พงึ กระทามีดงั นี ้
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการแสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปี ก่อนที่เสนอต่อที่ประชุม
(2) พิจารณาและอนุมตั งิ บการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี
(3) พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล
(4) พิจารณาเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกาหนดค่าตอบแทน
(5) พิจารณาแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
(6) กิจการอื่นๆ (ถ้ ามี)
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สิ่งที่ส่งมาด้ วย 5.

คาชีแ้ จงวิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ เอกสารและหลักฐาน
ที่ผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมต้ องนามาแสดงในการเข้ าร่ วมประชุมผู้ถอื หุ้น
การลงทะเบียน
บริษัทจะเปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้มอบฉันทะลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมได้ ตั ้งแต่เวลา 08.00 น. ของวันที่ 27 เมษายน
2561 ณ ห้ อง Meeting Room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิต์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหานคร ตามแผนที่แสดงสถานที่ประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 10
การมอบฉันทะ
กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้ ด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กบั บุคคลอื่นเข้ าประชุมและออก
เสียงแทนตนได้ โดยบริษัทได้ จดั ให้ มีหนังสือมอบฉันทะ 3 แบบ ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้ กาหนด
ไว้ ซึ่งบริษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. มาพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมนี ้ ตาม สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7
นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ ทั ้ง 3 แบบได้ ที่เว็บไซต์ของบริษัทที่ www.demetercorporation.com
โดยหนังสือมอบฉันทะแต่ละแบบ มีลกั ษณะดังนี ้
 แบบ ก. แบบทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
 แบบ ข. แบบที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
 แบบ ค. แบบที่ ใ ช้ เ ฉพาะกรณี ผ้ ูถื อ หุ้ น เป็ น ผู้ล งทุ น ต่ า งประเทศและแต่ ง ตัง้ คัส โตเดี ย น ( Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
วิธีการมอบฉันทะสามารถดาเนินการได้ ดังนี ้
1. ผู้ถือหุ้นทั่วไป ให้ เลือกใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรื อ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเพี ยงแบบเดี ยวเท่านั ้น โดยบริ ษัท
แนะนาให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั ้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ให้ เลือกใช้
หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
3. ผู้ถื อ หุ้น ที่ ม อบฉัน ทะจะต้ อ งมอบฉัน ทะให้ ผ้ ูรั บ มอบฉัน ทะเพี ย งรายเดี ย วเป็ น ผู้เ ข้ า ประชุม และออกเสี ย งลงคะแนน
ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ตามความประสงค์ หรื อมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทดังมี
รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 หากผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริษัทแล้ ว บริษัทขอแนะนา
ให้ ใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้ อมเอกสาร
ประกอบการมอบฉันทะมายัง บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) แผนกสื่อสารองค์กรและลงทุนสัมพันธ์ เลขที่
191/43 อาคารซีทีไอ ทาวเวอร์ ชั ้น 21 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพฯ10110 เบอร์ โทรศัพท์
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0 2204 2601 และเพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่ วมมือโปรดส่งเอกสารให้ บริ ษัท ภายในวันที่
24 เมษายน 2561
5. กรอกข้ อความในหนังสือมอบฉันทะให้ ถกู ต้ องและชัดเจน และให้ ผ้ มู อบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะลงลายมือ ชื่อในหนังสือ
มอบฉันทะ และปิ ดอากรแสตมป์ จานวน 20 บาท พร้ อมทั ้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทาหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว
6. ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะแสดง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะตามที่ระบุไว้ ในส่วนของเอกสารที่ต้อง
นามาแสดงในวันประชุม ณ โต๊ ะลงทะเบียนสาหรับผู้รับมอบฉันทะในวันประชุม
เอกสารที่ต้องนามาแสดงในวันประชุม
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดา
1. กรณีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง :
ให้ แ สดงบัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ บัต รประจ าตัว ข้ า ราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น ชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล ให้ ยื่นหลักฐานประกอบด้ วย
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ให้ แสดง
1) หนังสือมอบฉันทะที่กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้ มอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะ และติด
อากรแสตมป์ ครบถ้ วนแล้ ว
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มอบฉันทะ ซึง่ ผู้มอบฉันทะได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
3) บัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ บัต รประจ าตัว ข้ า ราชการ หรื อ ใบขับ ขี่ หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น ชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นนิติบุคคล
1. กรณีผ้ มู ีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คลมาร่วมประชุมด้ วยตนเอง :
ให้ แสดง
1) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล ซึง่ ได้ ลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง
2) สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
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2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ :
ให้ แสดง
1) หนังสือมอบฉันทะซึง่ ได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
และติดอากรแสตมป์ ครบถ้ วนแล้ ว
2) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณี เป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจลงนามแทนนิติบคุ คล และผู้รับมอบฉันทะซึง่ ได้ ลงลายมือชื่อรับรอง
สาเนาถูกต้ อง
3) บัต รประจ าตัว ประชาชน หรื อ บัต รประจ าตัว ข้ า ราชการ หรื อ ใบขั บ ขี่ หรื อ หนัง สื อ เดิ น ทาง (กรณี เ ป็ น ชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
4) สาเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลจากกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งออกไม่เกิน 6 เดือน ที่รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้มี
อานาจลงนามแทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบอานาจมี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้ คสั โตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็ นผู้รับ
ฝากและดูแลหุ้น ได้ แต่งตั ้งผู้รับมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้ แสดงเอกสารดังนี ้
3.1 เอกสารหลักฐานจากคัสโตเดียน (Custodian)
1) หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งได้ กรอกข้ อความถูกต้ องครบถ้ วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอานาจกระทาการ
แทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งเป็ นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันนทะ และติดอากรแสตมป์ ครบถ้ วน
แล้ ว
2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
3) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของคัสโตเดียน (Custodian) ซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องซึง่ รับรอง
ไว้ ไม่เกิน 6 เดือน โดยผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่า
ผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) ซึ่งลงนามในฐานะผู้มอบฉันทะมีอานาจกระทาการ
แทนคัสโตเดียน (Custodian)
4) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้มีอานาจกระทาการแทนของคัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อ
รับรองสาเนาถูกต้ อง
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3.2

เอกสารหลักฐานจากผู้ถือหุ้นที่เป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศ
1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
แทน
2) สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึง่ รับรองสาเนาถูกต้ องโดยผู้แทนนิติบุคคล ซึง่
รับรองไว้ ไม่เกิน 6 เดือน และมีข้อความแสดงให้ เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึง่ ลงนามในหนังสือมอบอานาจมี
อานาจกระทาการแทนนิติบคุ คลซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้น
3) สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ น
ชาวต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้แทนนิติบคุ คล และลงลายมือชื่อรับรองสาเนาถูกต้ อง

3.3 เอกสารหลักฐานจากผู้รับมอบฉันทะ
ให้ แสดงบัตรประจาตัวประชาชน หรื อบัตรประจาตัวข้ าราชการ หรื อใบขับขี่ หรื อหนังสือเดินทาง (กรณีเป็ นชาว
ต่างประเทศ) ที่ยงั ไม่หมดอายุ ของผู้รับมอบฉันทะ
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ขัน้ ตอนการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561 เวลา10.00 น.
ผู้ถือหุ้น บมจ. ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชัน่

ผู้ได้ รับมอบฉันทะ

มาด้ วยตนเอง

โต๊ ะลงทะเบียนมาด้ วยตนเอง
(เริ่ม 08.00 น.)

บริษัทลงทะเบียนการประชุม
ผู้ถือหุ้นด้ วยระบบBarcode

ตรวจเอกสารผู้รับมอบฉันทะ
โต๊ ะลงทะเบียนผู้รับมอบฉันทะ
(เริ่ม 08.00 น.)

แสดงบัตรประจาตัวพร้ อมแบบฟอร์ ม
การลงทะเบียน

แสดงหนังสือมอบฉันทะพร้ อมบัตรประจาตัวผู้มอบและ
ผู้รับมอบฉันทะ พร้ อมทังแบบฟอร์
้
มการลงทะเบียน

ลงนามในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน
เข้ าห้ องประชุม
ประธานเปิ ดประชุม
(เวลา 10.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลาดับ
กรณีที่มีผ้ ตู ้ องการคัดค้ านหรืองดออกเสียง
ในวาระใดๆ ให้ ยกมือและกรอกบัตร
ลงคะแนน (สาหรับผู้คดั ค้ านหรืองดออก
เสียง)
เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้คดั ค้ าน
หรื องดออกเสียง และสรุ ปผลลงคะแนน

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนนต่อที่ประชุม
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บริ ษัทจัดให้ มี Inspector ซึง่ เป็ นที่ปรึกษา
ทางกฏหมายภายนอกเพื่ อทาหน้ า ที่ดูแล
และตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการ
ประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เพื่ อ ให้ การประชุ ม ฯ
เป็ นไปตามกฎหมายและตามข้ อบัง คับ
บริ ษัท

กรุ ณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อ
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทเมื่อเสร็ จสิ ้นการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7.
Enclosure 7.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Proxy Form A.

(แบบทั่วไปซึ่งเป็ นแบบที่ง่ายและไม่ ซับซ้ อน)
(General and Simple Form)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)
(Please attach stamp duty of Baht
20)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

Shareholder registration number

Written at
วันที่

Date
(1)

ข้ าพเจ้ า

I/We
ถนน

สัญชาติ

nationality

ตาบล/แขวง

Road

รหัสไปรษณีย์

Tambol/Kwaeng

เดือน

พ.ศ.

Month

Year

อยูเ่ ลขที่
อาเภอ/เขต

ซอย

residing/located at no.

จังหวัด

Amphur/Khet

Soi

Province

Postal Code
(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของบริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Demeter Corporation Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

Holding the total number of
 หุ้นสามัญ

ordinary share

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

เสียง ดังนี ้

votes as follows
เสียง

shares and have the rights to vote equal to

 หุ้นบุริมสิทธิ

preference share

(3)

หุ้น

shares and have the rights to vote equal to

votes

เสียง

shares and have the rights to vote equal to

votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้ อ 1. กรุ ณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอานาจ
If you make proxy by choosing
No.1, please mark  at  1. and
give the details of proxy (proxies).

 1. ชื่อ

อายุ

Name

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

age

ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

years residing/located at no.
อาเภอ

Tambol/Kwaeng

Province
หรือ/Or

Amphur/Khet

Postal Code

ชื่อ

อายุ

Name

age

ถนน

ตาบล/แขวง

Road

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Province

อาเภอ

Amphur/Khet

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว

Anyone of these persons
กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณาทาเครื่ องหมาย
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง
If you make proxy by choosing No.
2, please mark  at  2. and
choose one of these members of
the
Independent Directors.

 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the
Company
 นายกฤษฎา หุตะเศรณี Mr. Krisda Hutaserani หรือ/Or

 นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ Mr.Sorasak Saensombat
(รายละเอียดประวัติ ก รรมการอิส ระปรากฏตามสิ่ งที่ ส่ง มาด้ ว ย 8 ของหนังสือเชิญ ประชุม สามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561) (Details of members of the Independent Directors of the Company

are specified in Enclosure 8 of the Invitation of the 2018 Annual General Meeting of
Shareholders)
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระที่เหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่
สามารถเข้ าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other
members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is
unable to attend the meeting.
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 วันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2561
เวลา 10.00 น. ณ ห้ อง Meeting Room 3 ศูนย์ ประชุมแห่ งชาติสิริกิต์ ิ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุ งเทพมหานคร
หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 27,
2018 at 10.00 a.m. at Meeting Room 3, Queen Sirikit National Convention Center, 60 Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok
such other date, time and place as the meeting may be held.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
หมายเหตุ/Remarks
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้ ผ้ รู ับ
มอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot
split his/her votes to different proxies to vote separately.
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สิ่งที่ส่งมำด้ วย 7.
Enclosure 7.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
Proxy Form B.

(แบบที่กำหนดรำยกำรต่ ำงๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนและตำยตัว)
(Form with fixed and specific details authorizing proxy)

(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht
20)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น

เขียนที่

Shareholder registration number

Written at
วันที่

Date
(1)

ข้ าพเจ้ า

I/We
ถนน

สัญชาติ

nationality

ตาบล/แขวง

Road

รหัสไปรษณีย์

Tambol/Kwaeng

เดือน

พ.ศ.

Month

Year

อยูเ่ ลขที่

อาเภอ/เขต

ซอย

residing/located at no.

จังหวัด

Amphur/Khet

Soi

Province

Postal Code
(2)

เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”)

Being a shareholder of Demeter Corporation Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ

shares and have the rights to vote equal to

ordinary share

shares and have the rights to vote equal to

preference share

shares and have the rights to vote equal to

 หุ้นสามัญ

 หุ้นบุริมสิทธิ
(3)

หุ้น

Holding the total number of

เสียง ดังนี ้

votes as follows
เสียง

votes

เสียง

votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)

Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้ อ 1. กรุณาทาเครื่องหมาย
 ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอานาจ

If you make proxy by choosing
No.1, please mark  at  1.
and give the details of proxy
(proxies).

 1. ชื่อ

อายุ

Name

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

age

ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

years residing/located at no.
อาเภอ

Tambol/Kwaeng

Province

Amphur/Khet

Postal Code

หรือ/Or
ชื่อ

อายุ

Name

age

ถนน

ตาบล/แขวง

จังหวัด

รหัสไปรษณีย์

Road

ปี อยูบ่ ้ านเลขที่

years residing/located at no.

Tambol/Kwaeng

Province

อาเภอ

Amphur/Khet

Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณาทาเครื่องหมาย
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing
No. 2, please mark  at  2.
and choose one of these
members of the Independent
Directors.

 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ

Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the
Company
 นายกฤษฎา หุตะเศรณี Mr. Krisda Hutaserani หรือ/Or

 นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ Mr.Sorasak Saensombat
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ ถื อ หุ้ นประจ าปี 2561) (Details of members of the Independent Directors of the

Company are specified in Enclosure 8 of the Invitation of the 2018 Annual General
Meeting of Shareholders)
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระที่เหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่
ไม่สามารถเข้ าประชุม

In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other
members of the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors
who is unable to attend the meeting.

เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 วันศุกร์ ท่ ี 27 เมษำยน
2561 เวลำ 10.00 น. ณ ห้ อง Meeting Room 3 ศูนย์ ประชุ มแห่ งชำติ สิริกิต์ ิ เลขที่ 60 ถนนรั ชดำภิ เษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุ งเทพมหำนคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย

as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April
27, 2018 at 10.00 a.m. at Meeting Room 3, Queen Sirikit National Convention Center, 60 Ratchadapisek Road, Klongtoey,
Bangkok such other date, time and place as the meeting may be held
(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ ดังนี ้

In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:
 (ก) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

(a) The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 (ข) ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

(b) To grant my/our proxy to vote as per my/our desire as follows:

วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Agenda item no. 1 To consider and adopt the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วำระที่ 2

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทประจำปี 2560

Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the result of the Company’s business operation for the year 2017
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วำระที่ 3

พิจำรณำอนุ มัติงบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน และงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทสำหรั บรอบระยะเวลำบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statements of the Company and the Company’s subsidiaries for
the year ending 2017
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

appropriate.

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วำระที่ 4

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจำรณำอนุ มัติกำรงดกำรจัดสรรกำไรจำกผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทสำหรั บรอบระยะเวลำบัญชี สิน้ สุดวันที่
31 ธันวำคม 2560 เป็ นทุนสำรองตำมกฎหมำย และพิจำรณำอนุมัติกำรงดจ่ ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำน
ของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลำบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560

Agenda item no. 4 To consider and approve the suspension of the allocation of the profit from the operation of the Company
for the fiscal year ended December 31, 2017 to be a reserve fund as prescribed by law and the
suspension of the dividend payment for the result of the operation of the Company for the fiscal year
ended December 31, 2017
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove
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 งดออกเสียง

Abstain

วำระที่ 5

พิจำรณำอนุมัติกำรเลือกตัง้ กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกตำแหน่ งตำมวำระ

Agenda item no. 5 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who were due to retire
by rotation
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก. เลือกตัง้ กรรมกำรทัง้ ชุด
A. Election of entire nominated directors.
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
ข.  เลือกตัง้ กรรมกำรเป็ นรำยบุคคล
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา
Director’s name Mr. Thanarath Thanavutwatthana
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
2. ชื่อกรรมการ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
Director’s name Mr. Suthep Liumsirijarern
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
3. ชื่อกรรมการ นายประจวบ อุชชิน
Director’s name Mr. Prachuab Ujjin
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
4. ชื่อกรรมการ นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
Director’s name Mr. Numchai Lowattanatakul
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
วำระที่ 6

 งดออกเสียง

Abstain

 งดออกเสียง

Abstain

 งดออกเสียง

Abstain

 งดออกเสียง
Abstain
 งดออกเสียง
Abstain

พิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำร และคณะกรรมกำรชุดย่ อยของบริษัท ประจำปี 2561

Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the directors and the sub-committee for the year 2018
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วำระที่ 7

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจำรณำอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the
year 2018
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วำระที่ 8

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)

Agenda item no. 8 Other matters (if any)
(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้ อง
และไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed
incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.
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(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณา
หรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่ องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริ งประการใด ให้ ผ้ รู ับมอบ
ฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or
in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in
case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our
behalf as he/she may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our
voting intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.
ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

หมำยเหตุ/Remarks
1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้ น
ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder
cannot split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to
this Proxy Form B. provided.
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ใบประจำต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.
กำรมอบฉันทะในฐำนะเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จำกัด (มหำชน)

A proxy is granted by a shareholder of Demeter Corporation Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อง Meeting Room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติ
สิริกิต์ิ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
At the 2018 Annual General on April 27, 2018 at 10.00 a.m. at Meeting Room 3, Queen Sirikit National Convention Center, 60
Ratchadapisek Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held
---------------------------------------------------------------------- วำระที่

Agenda item no.

เรื่อง

Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง

Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง

Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

 ไม่เห็นด้ วย

Approve

 วำระที่

Agenda item no.

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

เรื่อง

Re :

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove
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 งดออกเสียง

Abstain

สิ่งที่ส่งมาด้ วย 7.

Enclosure 7.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

(ใช้ เฉพาะกรณีท่ ผี ้ ถู อื หุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ นผู้ลงทุนต่ างประเทศและแต่ งตัง้ ให้ คสั โตเดียน (Custodian) ใน
ประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่ านัน้ )
(For the shareholders who are specified in the register as foreign investor and has appointed a custodian in
Thailand to be a share depository and keeper)
(ปิ ดอากรแสตมป์ 20 บาท)

(Please attach stamp duty of Baht
20)
เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder registration number

(1)

(2)

เขียนที่
Written at
วันที่
เดือน
Date
Month

ข้ าพเจ้ า
สัญชาติ
อยูเ่ ลขที่
I/We
nationality
residing/located at no.
Soi
ถนน
ตาบล/แขวง
อาเภอ/เขต
จังหวัด
Road
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
Province
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้ กบั
As the custodian of
ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
Being a shareholder of Demeter Corporation Public Company Limited (“Company”)
โดยถือหุ้นจานวนทังสิ
้ ้นรวม
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
Holding the total number of
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นสามัญ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้ เท่ากับ
preference share
shares and have the rights to vote equal to

พ.ศ.
Year
ซอย

เสียง ดังนี ้
votes as follows
เสียง
votes
เสียง
votes

ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้ อใดข้ อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one of following)

กรณีเลือกข้ อ 1. กรุณาทาเครื่องหมาย
 ที่  1. ระบุชื่อผู้รับมอบอานาจ

If you make proxy by choosing
No.1, please mark  at  1.
and give the details of proxy
(proxies).

 1. ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province
หรือ/Or
ชื่อ
Name
ถนน
Road
จังหวัด
Province

อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
Postal Code
อายุ
ปี อยูบ่ ้ านเลขที่
age
years residing/located at no.
ตาบล/แขวง
อาเภอ
Tambol/Kwaeng
Amphur/Khet
รหัสไปรษณีย์
Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียว
Anyone of these persons
กรณีเลือกข้ อ 2. กรุณาทาเครื่องหมาย
 ที่  2. และเลือกกรรมการอิสระ
คนใดคนหนึ่ง

If you make proxy by choosing
No. 2, please mark  at  2.
and choose one of these
members of the Independent
Directors.

 2. มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทฯ คือ
Appoint any one of the following members of the Independent Directors of the Company
นายกฤษฎา หุตะเศรณี Mr. Krisda Hutaserani หรือ/Or
นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ Mr.Sorasak Saensombat
(รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 8 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561) (Details of members of the Independent Directors of the Company are
specified in Enclosure 8 of the Invitation of the 2018 Annual General Meeting of Shareholders)
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ทังนี
้ ้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะคนใดคนหนึ่ง ไม่สามารถเข้ าประชุมได้ ให้ กรรมการอิสระที่เหลือเป็ นผู้รับมอบฉันทะแทนกรรมการอิสระที่ไม่
สามารถเข้ าประชุม
In this regard, in the case where any of such members of the Independent Directors is unable to attend the meeting, the other members of
the Independent Directors shall be appointed as a proxy instead of the member of the Independent Directors who is unable to attend the
meeting.
เป็ นผู้แทนของข้ าพเจ้ าเพื่อเข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 วันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา
10.00 น. ณ ห้ อง Meeting Room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรื อที่จะพึง
เลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
as my/our proxy (“proxy”) to attend and vote on my/our behalf at the 2018 Annual General Meeting of Shareholders on April 27, 2018 at
10.00 a.m. at Meeting Room 3, Queen Sirikit National Convention Center, 60 Ratchadapisek Road, Klongtoey, Bangkok such other date,
time and place as the meeting may be held
(3)

(4)

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครัง้ นี ้ ดังนี ้
I/We grant my/our proxy to attend this Meeting and cast votes as follows:
 มอบฉันทะตามจานวนหุ้นทังหมดที
้
่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
Grant all of my/our proxy in accordance with the amount of shares with voting right I/we hold
 มอบฉันทะบางส่วน คือ
Grant certain of my/our proxy as follows:
 หุ้นสามัญ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
ordinary share
shares and have the rights to vote equal to
 หุ้นบุริมสิทธิ
หุ้น
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
preference share
shares and have the rights to vote equal to
รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนทังหมด
้
เสียง
Total voting right
Votes

เสียง
votes
เสียง
votes

ข้ าพเจ้ าขอมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้ าพเจ้ าในการประชุมครัง้ นี ้ดังนี ้
In this Meeting, I/we grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560

Agenda item no. 1 To consider and adopt the minutes of the 2017 Annual General Meeting of Shareholders.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 2

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2560

Agenda item no. 2 To consider and acknowledge the result of the Company’s business operation for the year 2017
(ไม่มีการลงคะแนนในวาระนี ้ / No casting of votes in this agenda)

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda item no. 3 To consider and approve the financial statements of the Company and the Company’s subsidiaries for the
year ending 2017
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

appropriate.

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 4

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจ ารณาอนุ มัติ การงดการจั ด สรรกาไรจากผลการด าเนิ นงานของบริ ษั ทสาหรั บรอบระยะเวลาบั ญ ชี สิน้ สุ ด วัน ที่
31 ธันวาคม 2560 เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของ
บริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

Agenda item no. 4 To consider and approve the suspension of the allocation of the profit from the operation of the Company for
the fiscal year ended December 31, 2017 to be a reserve fund as prescribed by law and the suspension of
the dividend payment for the result of the operation of the Company for the fiscal year ended December 31,
2017
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 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 5

 ไม่เห็นด้ วย

 งดออกเสียง

Disapprove

Abstain

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามวาระ

Agenda item no. 5 To consider and approve the appointment of the directors to replace the directors who were due to retire by
rotation
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:

ก. เลือกตัง้ กรรมการทัง้ ชุด
A. Election of entire nominated directors.
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
ข.  เลือกตัง้ กรรมการเป็ นรายบุคคล
B. Election of each nominated directors
1. ชื่อกรรมการ นายธนรัฐ ธนาวุฒิวฒ
ั นา
Director’s name Mr. Thanarath Thanavutwatthana
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
2. ชื่อกรรมการ นายสุเทพ เหลี่ยมศิริเจริญ
Director’s name Mr. Suthep Liumsirijarern
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
3. ชื่อกรรมการ นายประจวบ อุชชิน
Director’s name Mr. Prachuab Ujjin
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
4. ชื่อกรรมการ นายนาชัย หล่อวัฒนตระกูล
Director’s name Mr. Numchai Lowattanatakul
 เห็นด้ วย
 ไม่เห็นด้ วย
Approve
Disapprove
วาระที่ 6

 งดออกเสียง

Abstain

 งดออกเสียง

Abstain

 งดออกเสียง

Abstain

 งดออกเสียง
Abstain
 งดออกเสียง
Abstain

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่ อยของบริษัท ประจาปี 2561

Agenda item no. 6 To consider and approve the remuneration of the directors and the sub-committee for the year 2018
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 7

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

 งดออกเสียง

Abstain

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561

Agenda item no. 7 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fee for the year
2018
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems
appropriate.

 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้

The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย

Approve

วาระที่ 8

 ไม่เห็นด้ วย

Disapprove

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

Agenda item no. 8 Other matters (if any)
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 งดออกเสียง

Abstain

(5)

การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็ นไปตามที่ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะนีใ้ ห้ ถือว่าการลงคะแนนเสียงนัน้ ไม่ถกู ต้ องแล ะ
ไม่ใช่เป็ นการลงคะแนนเสียงของข้ าพเจ้ าในฐานะผู้ถือหุ้น

If the proxy does not vote consistently with my/our voting intentions as specified herein, such vote shall be deemed
incorrect and is not made on my/our behalf as the Company’s shareholders.

(6)

ในกรณีที่ข้าพเจ้ าไม่ได้ ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ ไม่ชดั เจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรื อ
ลงมติในเรื่ องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ ข้างต้ น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้ อเท็จจริงประการใดให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมี
สิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified my/our voting intention on any agenda item or have not clearly specified or in
case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there
is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she
may deem appropriate in all respects.
กิจการใดที่ผ้ รู ับมอบฉันทะได้ กระทาไปในการประชุม เว้ นแต่กรณีที่ผ้ รู ับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้ าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่า
ข้ าพเจ้ าได้ กระทาเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote consistently with my/our voting
intentions as specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงชื่อ/Signed …………………………………………...ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ/ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)
ลงชื่อ Signed …………………………………………...ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(...…………………...…………………….)

หมายเหตุ/Remarks
1. หนังสือมอบฉัน ทะแบบ ค. นี ้ ใช้ เฉพาะกรณี ที่ ผ้ ูถือหุ้น ที่ ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็ น ผู้ลงทุน ต่างประเทศและแต่งตัง้ ให้ คัส โตเดียน (Custodian)
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้ เท่านัน้
This Proxy form C. is only used for the shareholder who is specified in the register as a foreign investor and has appointed a custodian
in Thailand to be a share depository and keeper.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้ อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
The documents needed to be attached to this Proxy form are:
(1) หนังสือมอบอานาจจากผู้ถือหุ้นให้ คสั โตเดียน (Custodian) เป็ นผู้ดาเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
Power of attorney from the shareholder empowering the custodian to sign this Proxy form on his/her behalf
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้ รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
Document confirming that the person who signed the proxy form is permitted to operate the custodian business
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้ องมอบฉันทะให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็ นผู้เข้ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไ ม่สามารถแบ่งแยกจานวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder appointing the proxy shall appoint only one proxy to attend the meeting and cast a vote. The shareholder cannot split
his/her votes to different proxies to vote separately.
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ ข้างต้ น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ ในใบประจาต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ
แบบ ค. ตามแนบ
In case where the statement exceeds those specified above, additional details may be specified in the Attachment to Proxy Form C.
provided.
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ใบประจาต่ อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.
การมอบฉันทะในฐานะเป็ นผู้ถือหุ้นของ บริ ษัท ดีมีเตอร์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of Demeter Corporation Public Company Limited
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ประจาปี 2561 ในวันศุกร์ ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ อง Meeting Room 3 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้ วย
At the 2018 Annual General on April 27, 2018 at 10.00 a.m. at Meeting Room 3, Queen Sirikit National Convention Center, 60 Ratchadapisek
Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok, or such other date, time and place as the meeting may be held
---------------------------------------------------------------------- วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes

 วาระที่
เรื่อง
Agenda item no.
Re :
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้ าพเจ้ าได้ ทกุ ประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right on my/our behalf to consider and approve independently as it deems appropriate.
 ให้ ผ้ รู ับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้ าพเจ้ า ดังนี ้
The proxy shall have the right to approve in accordance with my/our intention as follows:
 เห็นด้ วย
เสียง  ไม่เห็นด้ วย
เสียง  งดออกเสียง
Approve
Votes
Disapprove
Votes
Abstain

เสียง
Votes
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รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เป็ นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

ชื่อ

:

นายกฤษฎา หุตะเศรณี

ตาแหน่ง

:

กรรมการอิสระ และประธาน
กรรมการตรวจสอบ

อายุ

:

63 ปี

ที่อยู่

:

222/138 ถนนแจ้ งวัฒนะ
แขวงทุง่ สองห้ อง เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม :

ไม่มีสว่ นได้ เสียในทุกวาระ

ชื่อ

:

นายศรศักดิ์ แสนสมบัติ

ตาแหน่ง

:

กรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม

อายุ

:

61 ปี

ที่อยู่

:

89/503 ซอยร่วมมิตรพัฒนา
แยก 1 แขวงท่าแร้ ง บางเขน
กรุงเทพฯ

ส่วนได้ เสียในวาระการประชุม :
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นิยามกรรมการอิสระ
(นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัท ซึ่งเป็ นไปตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
1. ถื อ หุ้ นไม่ เ กิ น ร้ อยละ 1 ของจ านวนหุ้ นที่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งทัง้ หมดของบริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ทังนี
้ ้ ให้ นบั รวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้ องของกรรมการอิสระราย นันๆ
้
ด้ วย
2. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นกรรมการที่มีส่วนร่ วมในการบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา หรื อผู้มี
อานาจควบคุมของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม บริ ษัทย่อยลาดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
ควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ น
กรรมการอิสระ ทังนี
้ ้ ลักษณะต้ องห้ ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีกรรมการอิสระซึง่ เคยเป็ นข้ าราชการ หรื อที่ปรึ กษาของส่วน
ราชการ ซึง่ เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท
3. ไม่เป็ นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรื อโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็ นบิดามารดา คูส่ มรส พี่
น้ อง และบุตร รวมทังคู
้ ่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอานาจควบคุม หรื อบุคคลที่จะ
ได้ รับการเสนอให้ เป็ นกรรมการ ผู้บริ หารหรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
4. ไม่ มี ห รื อเคยมี ค วามสั ม พั น ธ์ ท างธุ ร กิ จ กั บ บริ ษั ท บริ ษั ท ใหญ่ บริ ษั ท ย่ อ ย บริ ษั ท ร่ ว ม ผู้ ถื อ หุ้ นรายใหญ่ หรื อ
ผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท ในลักษณะที่อาจเป็ นการขัดขวางการใช้ วิจารณญาณอย่างอิสระของกรรมการอิสระ รวมทัง้
ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั หรื อผู้มีอานาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ บริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย
บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อย
กว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ
อนึ่ง “ความสัมพันธ์ ทางธุรกิจ ” ให้ เป็ นไปตามคานิยามที่กาหนดในข้ อกาหนดที่เกี่ยวข้ องของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของ
บริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของสานักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผ้ ูสอบบัญชี ของ บริ ษัท
บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจควบคุมของบริ ษัท สังกัดอยู่ เว้ นแต่จะได้ พ้นจากการมี
ลักษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ
6. ไม่เป็ นหรื อเคยเป็ นผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้ บริ การเป็ นที่ปรึ กษากฎหมายหรื อที่ปรึกษาทางการเงินซึง่
ได้ รับค่าบริ การเกินกว่า 2 ล้ านบาทต่อปี จากบริ ษัท บริ ษัทใหญ่ บริ ษัทย่อย บริ ษัทร่ วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้มีอานาจ
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ควบคุมของบริ ษัท และไม่เป็ นผู้ถือหุ้นที่มีนยั ผู้มีอานาจควบคุม หรื อหุ้นส่วนของผู้ให้ บริ การทางวิชาชีพนันด้
้ วย เว้ นแต่จะ
ได้ พ้นจากการมีลกั ษณะดังกล่าวมาแล้ วไม่น้อยกว่า 2 ปี นับแต่วนั ที่ได้ รับการแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการอิสระ
7. ไม่เป็ นกรรมการที่ได้ รับการแต่งตังขึ
้ ้นเพื่อเป็ นตัวแทนของกรรมการของบริ ษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็ นผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย หรื อไม่เป็ น
หุ้นส่วนที่มีนยั ในห้ างหุ้นส่วน หรื อเป็ นกรรมการที่มีสว่ นร่ วมบริ หารงาน ลูกจ้ าง พนักงาน ที่ปรึ กษาที่ได้ รับเงินเดือนประจา
หรื อถือหุ้นเกินร้ อยละ 1 ของจานวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทังหมดของบริ
้
ษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันที่มีนยั กับกิจการของบริ ษัท หรื อบริ ษัทย่อย
9. ไม่มีลกั ษณะอื่นใดที่ทาให้ ไม่สามารถให้ ความเห็นอย่างเป็ นอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงานของบริ ษัท
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แบบฟอร์ มขอรับรายงานประจาปี 2560 ในรู ปแบบหนังสือ
โดยส่ งกลับบริษัทตามช่ องทาง
1. ทางโทรสารหมายเลข 0 2204 2616
2. ทางอีเมล ir@demetercorporation.com

เรี ยน

เลขานุการบริ ษัท

ข้ า พเจ้ า มีค วามประสงค์ ข อรั บ รายงานประจ าปี 2560 ของ บริ ษั ท ดี มี เ ตอร์ คอร์ ป อเรชั่น จ ากัด (มหาชน)
ในรูปแบบหนังสือ โดยขอให้ บริ ษัทจัดส่งให้ ข้าพเจ้ าตามที่อยู่ ดังนี ้

ชื่อ-สกุล......................................................................................................................................................
บ้ านเลขที่............................................ หมูบ่ ้ าน/อาคาร.................................................................................
ตาบล/แขวง................................................................ อาเภอ/เขต……….....................................................
จังหวัด....................................................................................... รหัสไปรษณีย์............................................
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